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Orientering om finanslovforslaget for 2017
Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2017 for
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område, som er offentliggjort den 30. august 2016. Vi forventer, at den endelige finanslov
for 2017 vedtages medio december 2016.
Det elektroniske takstkatalog er tilgængeligt på www.uvm.dk/takst
I kan læse finanslovforslaget for 2017 på Moderniseringsstyrelsens
hjemmeside: http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/
1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2016
Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2017. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er
opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende
til 1,1 procent. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 2,4 procent.
Vi henviser til http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
2. Nye initiativer
Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser
I Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser af juni 2016 mellem regeringen, S,
DF, LA, R, SF og K indgår en række initiativer, som omfatter udbydere
af erhvervsgymnasiale uddannelser. Nedenfor redegøres nærmere for
disse. Hvis andet ikke er nævnt, træder initiativerne i kraft i 2017.
Ændring af opgørelsestidspunktet for elever på første semester
Tælledagen for elever på første semester på de erhvervsgymnasiale uddannelser ændres fra d. 20. undervisningsdag til d. 60. undervisningsdag,
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dvs. umiddelbart efter afslutningen af grundforløbet. Det betyder, at
institutionerne fremover kun modtager tilskud for elever, som gennemfører grundforløbet. Initiativet har ikke konsekvenser for taksterne.
Ændring af opgørelsestidspunktet for det fleksible klasseloft
For at undgå unødigt ekstra bureaukrati for institutionerne i forbindelse
med aktivitetsindberetning ændres opgørelsestidspunktet for det fleksible
klasseloft for elever på første semester ligeledes fra den 20. undervisningsdag til d. 60. undervisningsdag, dvs. til umiddelbart efter afslutningen af grundforløbet.
Som følge af ændringen nedsættes undervisningstaxameteret til hhx med
mindre end 0,1 pct. i 2017 og 0,1 pct. i 2018 og frem, mens den tilsvarende reduktion for htx er på mindre end 0,1 pct. i 2017 og frem.
Indførelse af en ekstra prøve
Der indføres en ekstra obligatorisk prøve på de treårige gymnasiale uddannelser fra 2020 og frem. Som følge af dette hæves undervisningstaksten til hhx og htx med hhv. 0,4 og 0,3 pct. i 2020 og frem.
Omprioriteringsbidraget
På finansloven for 2016 blev alle større statslige driftsområder omfattet
af et effektiviseringskrav på 2 pct. årligt. På finanslovforslaget for 2017 er
omprioriteringsbidraget videreført i 2020 ved takstreduktioner på yderligere 2 pct. Samlet set betyder det, at taksterne reduceres med 2 pct. i
2017, knap 4 pct. i 2018, knap 6 pct. i 2019 og knap 8 pct. i 2020.
Både takster og grundtilskud er omfattet af omprioriteringsbidraget.
Statens indkøbsprogram
Finanslovforslaget for 2017 er omfattet af tiende fase af Statens Indkøbsprogram. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statsligt indkøb for blandt andre de selvejende institutioner, og omfatter datakommunikationstjenester, tilbehør og tilknyttede serviceydelser.
Som følge af tiende fase og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram
udmøntes der på finanslovforslaget for 2017 således et effektiviseringspotentiale på fællesudgiftstaksterne til de erhvervsgymnasiale uddannelser på i alt 1,8 pct. i 2017.
Udbudsloven
Finanslovforslaget for 2017 er omfattet af effektiviseringer som følge af
udbudsloven. Effektiviseringen består i dels lavere administrative omkostninger ved udbud, dels lavere priser som følge af styrket konkurrence.
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Som følge af udbudsloven udmøntes således et effektiviseringspotentiale
på fællesudgiftstaksterne til erhvervsgymnasialeuddannelser på i alt 0,3
pct. i 2017.
Integrationsplatformen
Der udvikles en samlet integrationsplatform, som skal understøtte en
ensartet og effektiv indberetning fra skolernes studieadministrative systemer.
Til medfinansiering af udvikling og drift af integrationsplatformen udmøntes en reduktion af fællesudgiftstaksterne til erhvervsgymnasiale uddannelser på i alt mindre end 0,1 pct. i 2017.
Kursustakst til pædagogikumuddannelsen
På finanslovforslaget for 2017 er kursustaksten til pædagogikumuddannelsen fastsat til 93.660 kr.
Den takst, som fremgår af finanslovforslaget for 2017, er imidlertid ikke
korrekt. Den korrekte kursustakst til pædagogikumuddannelsen er
90.660 kr. Fejlen rettes på ændringsforslaget til finanslovforslaget for
2017.
3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstudviklingen på FFL17
I Aftale om udmøntning af negativ budgetregulering optaget ifm. Aftale om bedre og
mere attraktive erhvervsuddannelser af oktober 2015 mellem regeringen og S,
DF, LA, R, SF og K indgår en række initiativer, som omfatter erhvervsgymnasiale uddannelser. Nedenfor redegøres nærmere for de af initiativerne, som indføres fra 2017 og frem.
Harmonisering af stx-taxameter med hhx
Der skal være sammenlignelige økonomiske vilkår på tværs af de gymnasiale uddannelser. Der gennemføres derfor fra 2017 og frem en selektiv
forhøjelse af undervisningstaxameteret til hhx med ca. 4,6 pct. samt en
reduktion af undervisningstaxameteret til stx på ca. 3,3 pct. Hermed udlignes den forskel i undervisningstaxameteret, der frem til overenskomsten for 2013 kunne begrundes med forskelle i arbejdstidsregler.
4. Forventede initiativer på ændringsforslaget
Barselsfonden
På ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2017 omlægges Barselsfonden fra en bevillingsfinansieret til en bidragsfinansieret ordning. Da
ministerområdets finansieringsbidrag ikke er korrigeret i forhold til omkostningsniveauet siden 2010, vil det samtidig blive justeret til det budgetterede omkostningsniveau for ordningen fra 2017 og frem. På den
3

baggrund er der på finanslovforslaget for 2017 indarbejdet en negativ
budgetregulering på 22,4 mio. kr. i 2017, 25,6 mio. kr. i 2018, 30,2 mio.
kr. i 2019 og 36,2 mio. kr. i 2020, som udmøntes som takstreduktioner
på de omfattede områder på ændringsforslaget til finanslovforslaget for
2017.
Institutionerne vil modtage nærmere information om den konkrete udformning af den nye bidragsfinansierede ordning.
Statens indkøbsprogram fase 11
Moderniseringsstyrelsen har iværksat elvte fase af statens indkøbsprogram. Det forventes, at aftalerne vil træde i kraft fra 1. januar 2017,
og at effektiviseringspotentialet kan udmøntes på ændringsforslaget til
finanslovforslaget for 2017.
Fase 11 af statens indkøbsprogram omfatter AIA-anlæg
og kontrolcentraler, flytteydelser, kontorartikler og -møbler, netværkskomponenter og rengørings– og forbrugsartikler.
5. Yderligere information
Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2017 kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen
Maja Kasten
Fuldmægtig
Direkte tlf.: 33 92 51 67
Maja.Kasten@uvm.dk
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